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Como é que pago a
Taxa de Imigrante USCIS?

Se estiver a imigrar para os Estados Unidos e for admitido como
residente permanente legal, deve pagar os $165 da Taxa de
Imigrante USCIS. Terá de usar o Sistema Eletrónico de Imigração
USCIS para pagar esta taxa. Aconselhamos vivamente a que pague
esta taxa depois de receber o seu pacote de visto de imigrante da
Embaixada ou Consulado dos EUA no exterior (incluindo o Canadá e
o México) e antes de partir para os Estados Unidos. O pagamento
da taxa antes da partida para os Estados Unidos irá garantir que
recebe o seu Cartão de Residente Permanente (mais conhecido
como Green Card – Cartão Verde) sem atrasos.
O que é a Taxa de Imigrante USCIS?
A Taxa de Imigrante USCIS custa $165. O USCIS usa esta taxa para
processar o seu pacote de visto de imigrante assim que chegar
aos Estados Unidos. A taxa também cobre o custo do USCIS em
produzir o seu Cartão Verde.
Atenção: Tem que pagar taxas separadas ao Departamento de
Estado (DOS) e ao USCIS. Deve pagar as taxas do pedido de visto
de imigrante ao DOS e a Taxa de Imigrante USCIS ($165) ao USCIS.
Como é que pago a Taxa de Imigrante USCIS?
1. C
 ompareça à entrevista na Embaixada ou Consulado
dos EUA
• Irá receber um folheto que explica como pagar a Taxa de
Imigrante USCIS. Guarde este documento porque contém as
suas informações pessoais de imigração.
• Na parte superior do folheto, irá encontrar o seu:
° Número de Registo de Cidadão Estrangeiro (a letra “A”
seguida de 8 ou 9 dígitos Por exemplo: “A0123456789”); e
° Identificação de Caso do DOS (3 letras seguida de 9 ou
10 dígitos. Por exemplo: “ABC1234567890”)
Atenção: Para os imigrantes do programa de Vistos de
Diversidades (DV), a Identificação de Caso do DOS terá
4 números seguidos de 2 letras e de 5 números.
Por exemplo: “1234XY12345.”

2. Pague a Taxa de Imigrante USCIS
• Aceda a www.uscis.gov/file-online para rever os recursos do
USCIS de preenchimento online.
• Selecione “Log in” (início de sessão).
• Em seguida, selecione “USCIS Immigrant Fee” (Taxa de
Imigrante USCIS).
• Introduza o seu Número de Registo de Cidadão
Estrangeiro e Identificação de Caso do DOS, que se
encontram na parte superior do seu folheto da Taxa de
Imigrante USCIS. Se estiver a pagar por outros familiares, pode
acrescentar os seus Números de Registo de Cidadão Estrangeiro
e a sua Identificação de Caso do DOS.
• Forneça os dados de um cartão de crédito (Visa, Master Card,
American Express ou Discover Card) ou de um cartão de débito
válido, ou de uma conta bancária dos Estados Unidos (número
da conta e número de identificação bancária).
Se não conseguir pagar a Taxa de Imigrante USCIS, pode escolher
alguém para pagar a taxa por si: Por exemplo: um familiar, amigo,
empregador, advogado ou representante credenciado.
O que acontece depois de chegar aos Estados Unidos?
1. C
 hegue ao ponto de entrada nos EUA com o seu Pacote
de Visto de Imigrante
• É admitido nos Estados Unidos como residente permanente legal
pelo Serviço de Alfândega e Proteção de Fronteiras dos EUA (CBP).
2. Receba o seu Cartão Verde (Formulário I-551)
• Após a sua admissão nos Estados Unidos, o USCIS irá verificar
se pagou a Taxa de Imigrante USCIS e enviar o seu Cartão
Verde para o endereço nos EUA que indicou ao DOS na altura
da sua entrevista para obtenção de visto de imigrante ou ao
CBP quando foi admitido nos Estados Unidos.
• Se o USCIS não tiver um registo que mostre que a Taxa
de Imigrante USCIS foi paga, o USCIS irá enviar-lhe uma
notificação com instruções sobre a forma como pagar a taxa.

• Irá receber o seu pacote de visto de imigrante selado.
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• Se pagou a taxa antes de vir para os Estados Unidos
e não recebeu o Cartão Verde no prazo de 120 dias
após ter sido admitido nos EUA, entre em contacto
connosco através do nosso formulário de ajuda online em
https://egov.uscis.gov/cris/contactus.
• Também pode agendar uma entrevista InfoPass nos serviços
locais se tiver alguma dúvida ou se precisar de mais ajuda no
seu caso. Para marcar uma entrevista InfoPass, aceda a
https://infopass.uscis.gov.
O que devo fazer se mudar para outro endereço nos EUA
depois de chegar aos Estados Unidos?
• O USCIS só envia o seu Cartão Verde para o endereço nos
EUA que indicar ao Departamento de Estado na altura da
sua entrevista para obtenção do visto de imigrante ou ao
funcionário do CBP quando for admitido nos Estados Unidos.
Se tem intenção de ir viver para uma residência diferente nos
EUA imediatamente após entrar nos Estados Unidos, deve dar
o respetivo endereço ao funcionário do CBP para garantir que o
seu cartão é entregue no novo endereço.
• Se mudar de residência após a sua chegada aos Estados
Unidos, deve atualizar o seu endereço junto do USCIS,
acedendo a www.uscis.gov/addresschange ou entrando
em contacto com o Centro Nacional de Serviço ao Cliente pelo
telefone n.º (800) 375-5283. Além disso, aconselhamos que
atualize o seu endereço no Serviço Postal dos EUA (U.S. Postal
Service) dirigindo-se à estação de correios local ou online em
www.usps.com/umove.
Dicas sobre o pagamento da Taxa de Imigrante USCIS
1. Qualquer pessoa pode pagar a Taxa de Imigrante USCIS
por si, incluindo advogados, representantes credenciados,
familiares, amigos e empregadores.
2. A-Number. Se o seu Número de Registo de Cidadão
Estrangeiro tiver menos do que
9 dígitos, insira um zero após o "A" e antes do primeiro
dígito, de modo a criar um número de 9 dígitos. Por exemplo:
“A12345678” passaria a “A012345678”.
3. Utilização do computador ao pagar a taxa. Não use o
botão "Back" (Retroceder) do seu navegador quando estiver a
pagar a Taxa de Imigrante USCIS porque isso pode provocar
erros. Em vez disso, use os botões de navegação do site para
avançar ou retroceder.
4. Efetuar pagamento. Clique no botão "Submit Payment"
(efetuar pagamento) apenas uma vez por cada Taxa de
Imigrante USCIS que estiver a pagar. Se clicar no botão mais
do que uma vez, pode acabar por pagar a taxa várias vezes.
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5. Apenas pagamentos online. Deve pagar a Taxa de
Imigrante USCIS online. O USCIS não aceita pagamentos
pelo correio.
6. Imprima uma cópia para o seu arquivo. Recomendamos
que imprima uma cópia da transação da taxa e do recibo de
pagamento para o seu arquivo.
E se não puder pagar a Taxa de Imigrante USCIS antes de
partir para os Estados Unidos?
Se não conseguir pagar a Taxa de Imigrante USCIS antes de partir
para os Estados Unidos, deve pagar a taxa depois de ser admitido
nos Estados Unidos. Se o USCIS não tiver um registo que mostre
que a Taxa de Imigrante USCIS foi paga, o USCIS irá enviar-lhe uma
notificação com instruções sobre a forma como pagar a taxa.
Observação: Não receberá o seu Cartão Verde enquanto não pagar
a Taxa de Imigrante USCIS.
Como faço para saber se tenho de pagar a taxa ou se estou
isento de a pagar?
Se o DOS lhe emitiu um visto de imigrante e se se está a candidatar
a ser admitido nos Estados Unidos, deve pagar a Taxa de Imigrante
USCIS a menos que esteja isento. O DOS irá notificá-lo no caso de
estar isento do pagamento da taxa.
Geralmente, os seguintes imigrantes estão isentos do pagamento da
Taxa de Imigrante USCIS:
• Crianças que entram nos Estados Unidos no âmbito do
programa de adoção Órfão ou do programa de adoção de Haia;
• Imigrantes especiais iraquianos e afegãos;
• Residentes que regressam (SB-1s); e
• Pessoas com vistos K.
O que acontece se não pagar a taxa?
O USCIS não irá emitir o seu Cartão Verde enquanto não pagar a
Taxa de Imigrante USCIS. Assim que a taxa tiver sido paga, o USCIS
irá processar o seu pagamento e emitir o seu Cartão Verde.
Depois de chegar aos Estados Unidos, irá receber um carimbo
no seu passaporte que valida a sua admissão como residente
permanente legal. O carimbo tem a validade de 1 ano. Quando o
carimbo expirar, precisa do seu Cartão Verde para prova do seu
estatuto de residente permanente legal.
Para mais informações
Para obter mais informações sobre a Taxa de Imigrante USCIS,
aceda ao nosso site em www.uscis.gov/ImmigrantFee ou em
www.uscis.gov/file-online.
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Informações Importantes
Formulários relevantes do USCIS
referidos neste guia

Formulário n.º

Cartão de Residente Permanente

I-551

Sites importantes do USCIS
referidos neste guia

Hiperligação

Sistema Eletrónico de Imigração
USCIS

www.uscis.gov/uscis-elis

InfoPass

https://infopass.uscis.gov

Principais números de
telefone do USCIS referidos
neste guia

Número de telefone

Centro Nacional de
Serviço ao Cliente do USCIS

(800) 375-5283

Serviço Telefónico para
Pessoas com Deficiência Auditiva
Serviço ao Cliente

(800) 767-1833

Outros Serviços do Governo dos Estados Unidos –
clique ou ligue
Informações Gerais

www.usa.gov

Novos Imigrantes

www.welcometoUSA.gov

Serviço de Imigração e Controle
de Alfândegas dos EUA

www.ice.gov

Serviço de Alfândega e Proteção
de Fronteiras dos EUA

www.cbp.gov

Departamento de Estado dos EUA

www.state.gov

Serviço Postal dos EUA

www.usps.gov

Também pode visitar www.uscis.gov para descarregar
formulários, efetuar alguns pedidos online, verificar o estado
de um pedido e muito mais. É um ótimo sítio para começar!
Se não tiver acesso à Internet em casa nem no trabalho,
dirija-se à biblioteca local.
Se não consegue encontrar o que precisa, entre em contacto
connosco em: https://egov.uscis.gov/cris/contactus.
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Declaração de exoneração de responsabilidade:
Este guia disponibiliza informações básicas para
o ajudar a familiarizar-se de forma geral com as
nossas normas e procedimentos. Para obter
mais informações, ou dados sobre legislação ou
regulamentos, visite o nosso site. A legislação
sobre imigração pode ser complexa e é
impossível descrever todos os aspetos de cada
processo. Se assim o desejar, pode fazer-se
representar por um advogado habilitado ou por
uma agência sem fins lucrativos credenciada
pela Câmara de Recursos de Imigração.
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